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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne
Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej
planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego”

Listopad 2018 r.

Projekt pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej
planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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Ilekroć w dalszej części Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi o:
 „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach
projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną treść;
 „ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.);
 „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie;
 „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 3
62-200 Gniezno
www.1lo.gniezno.pl
NIP 784-15-39-741

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do dostaw.
3. Postępowanie
prowadzone
jest
przez
komisję
przetargową,
powołaną
do przeprowadzenia postępowania.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu,
stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i inne obowiązujące akty prawne.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.
„Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja
terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający przewiduje możliwość
składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia:
3.1. Część 1: Pomoce dydaktyczne – meble.
3.2. Część 2: Pomoce dydaktyczne – odczynniki
3.3. Część 3: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej.
3.4. Część 4: Pomoce dydaktyczne – sprzęt elektroniczny.
3.5. Część 5: Pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej.
Opisy przedmiotu zamówienia:
4.1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został określony w Załączniku nr 4a
do SIWZ.
4.2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 został określony w Załączniku nr 4b
do SIWZ.
4.3. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 został określony w Załączniku nr 4c
do SIWZ.
4.4. Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 został określony w Załączniku nr 4d
do SIWZ.
4.5. Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 został określony w Załączniku nr 4e
do SIWZ.
Zamawiający informuje, że oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje
wymienione w danej części.
Wykonawca zobowiązany jest dla każdej pozycji wskazanej w Załączniku nr 4a, 4c, 4d
i 4e do SIWZ, w kolumnie „K”, wskazać nazwę własną oraz producenta zaoferowanego
produktu – dotyczy części 1, 3, 4 i 5.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla każdej z części był fabrycznie nowy
tzn. nieużywany przed dniem dostawy, posiadał odpowiednie atesty lub certyfikaty
zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, był kompletny i sprawny, nie
posiadał wad fizycznych i prawnych, był oryginalnie zapakowany oraz posiadał znaki
identyfikujące przedmiot zamówienia.
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe
oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:
9.1. Część 1:
Nazwa: Pomoce dydaktyczne
Kod: 39 16 21 00-6
Nazwa: Meble laboratoryjne
Kod: 39 18 00 00-7
9.2. Część 2:
Nazwa: Pomoce dydaktyczne
Nazwa: Odczynniki chemiczne

Kod: 39 16 21 00-6
Kod: 33 69 63 00-8
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9.3. Część 3:
Nazwa: Pomoce dydaktyczne
Nazwa: Mikroskopy
Nazwa: Kompas

Kod: 39 16 21 00-6
Kod: 38 51 00 00-3
Kod: 38 11 11 00-7

9.4. Część 4:
Nazwa: Pomoce dydaktyczne
Nazwa: Urządzenia komputerowe
Nazwa: Sprzęt elektroniczny

Kod: 39 16 21 00-6
Kod: 30 20 00 00-1
Kod: 31 71 00 00-6

9.5. Część 5:
Nazwa: Pomoce dydaktyczne

Kod: 39 16 21 00-6

IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 30 dni roboczych
od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa zostanie zrealizowana w dniu
roboczym pomiędzy godziną 8.00 a 14.00.
Ilekroć SIWZ stanowi o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 90)
Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert dla każdej części postępowania.
Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie zaproponuje krótszy termin wykonania zamówienia,
będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie wskazanym w złożonej ofercie.
V. Podstawy wykluczenia
1.
2.
3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7 – 10 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczeń, o których stanowi rozdz. VI ust. 1 SIWZ.

VI.

Wykaz oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.

1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń:
1.1 Oświadczenia, aktualnego na dzień składania ofert, potwierdzającego,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp, złożonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
(składane razem z ofertą). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.2 Oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić
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dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
2.
3.

Oświadczenia, o których stanowi niniejszy rozdział, należy złożyć w formie oryginałów.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń.

VII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.
1.

2.
3.

4.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), winien być
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Umocowanie do
złożenia oferty przez wspólnika w spółce cywilnej winno wynikać z załączonego
do oferty:
1.1. Oryginału umowy lub oryginału uchwały wspólników lub
1.2. Kopii umowy lub kopii odpowiedniej uchwały wspólników: poświadczonej notarialnie
lub poświadczonej przez wszystkich wspólników uprawnionych do reprezentowania
spółki.
Wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie prowadzona wyłącznie
z ustanowionym Pełnomocnikiem.
Oświadczenia, o których stanowi rozdz. VI ust. 1 SIWZ, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia z postępowania, składane są odrębnie przez każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

wskazanie

osób

Ustala się następujący sposób komunikowania między Zamawiającym a Wykonawcami:
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1.1. Wykonawcy z Zamawiającym:
1.1.1 Zapytania do SIWZ:
 w formie pisemnej na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego, ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno lub
 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@1lo.gniezno.pl
1.1.2 Złożenie i uzupełnienie oświadczeń, uzupełnienie pełnomocnictw, wyjaśnienia
treści ofert, dokumentów: w formie pisemnej na adres: Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, ul. Kostrzewskiego 3, 62-200
Gniezno
1.1.3 Pozostałe oświadczenia i wnioski:
 w formie pisemnej na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego, ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno lub
 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@1lo.gniezno.pl
1.2. Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom:
 drogą elektroniczną:
 na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie lub
 poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:
www.1lo.gniezno.pl
2.

3.

4.
5.

IX.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy:
ILO.1.2018/PN
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższy
numer referencyjny.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
wezwania oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres i osoba do kontaktu – Paweł Matkowski, ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno;
e-mail: sekretariat@1lo.gniezno.pl
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

X.
1.

2.

Zastrzeżenie Wykonawcy o nie udostępnianie informacji zawartych w ofercie.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uzasadnienie powinno w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący potwierdzać,
że okoliczności uzasadniające uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa
faktycznie zaistniały. Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez
Wykonawcę staje się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku dokonania
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3.

4.

XI.
1.
2.

oceny zasadności i prawidłowości ich zastrzeżenia, uzna, że informacje
te mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oznaczyć klauzulą:
Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) i załączyć do oferty jako odrębną część, nie złączoną z ofertą
w sposób trwały.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których stanowi art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach,
jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wymagania podstawowe:
1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części, w której musi być
zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert w danej części
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych w danej części przez danego
Wykonawcę.
1.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
1.3 Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy Pzp,
zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, określone w treści
niniejszej SIWZ.
1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio
z dokumentów określających status prawny Wykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i złożone
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
1.5 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Forma oferty:
2.1. Załączniki dołączone do SIWZ przedstawiane są w formie wzorów. Wykonawca może
przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać
wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach.
2.2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo czytelnym
pismem odręcznym.
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2.3. Za pożądane Zamawiający uważa zszycie/spięcie stron oferty w sposób
zapobiegający zdekompletowaniu zawartości oraz ponumerowanie stron, a także
sporządzenie przez Wykonawcę i dołączenie spisu treści.
2.4. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
2.5. Każda zmiana i poprawka w ofercie winna być naniesiona czytelnie i parafowana
przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
2.6. Informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie,
jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
3. Zawartość oferty:
Wykonawca składa w szczególności:
3.1. W terminie wyznaczonym na dzień składania ofert:
a) wypełniony Formularz oferty stanowiący odpowiednio: załącznik nr 1a
do SIWZ/Część 1; załącznik nr 1b do SIWZ/Część 2; załącznik nr 1c
do SIWZ/Część 3; załącznik nr 1d do SIWZ/Część 4; załącznik nr 1e
do SIWZ/Część 5 (w zależności od tego, na którą część zamówienia Wykonawca
składa ofertę),
b) wypełniony Opis przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio: załącznik nr
4a do SIWZ/Część 1; załącznik nr 4b do SIWZ/Część 2; załącznik nr 4c
do SIWZ/Część 3; załącznik nr 4d do SIWZ/Część 4; załącznik nr 4e
do SIWZ/Część 5 (w zależności od tego, na którą część zamówienia Wykonawca
składa ofertę),
c) oświadczenie określone w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1 SIWZ,
d) stosowne Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
 w formie opisanej w ust. 1 pkt 1.4 - w przypadku gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów określających
status prawny Wykonawcy
 w formie opisanej w rozdz. VII ust. 1 SIWZ - w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której stanowi art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: oświadczenie określone
w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
4. Zmiana lub wycofanie oferty:
4.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
4.2. Zmiana oferty następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia określającego zakres zmian. Oświadczenie o zmianie oferty musi
zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia o zmianie oferty
oraz podpis Wykonawcy. Powyższe oświadczenie powinno być złożone według
takich samych zasad jak oferta, z dopiskiem na kopercie „zmiana oferty”.
4.3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać
co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia o wycofaniu oferty oraz
podpis Wykonawcy. Powyższe oświadczenie powinno być złożone według takich
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samych zasad jak oferta, z dopiskiem na kopercie „wycofanie oferty”. Zamawiający
niezwłocznie zwróci wycofaną ofertę Wykonawcy.

XIII. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez
ujawniania źródła zapytania.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości, które dotyczą treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających ze zmiany treści SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
2.
3.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego,
ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 23.11.2018 r. do godziny 10:30.
Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane i opisane następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego
ul. Kostrzewskiego 3
62-200 Gniezno
Przetarg nieograniczony:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium
Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Nr sprawy: ILO.1.2018/PN
Część: ……….
Nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r. godz. 11:00

Projekt pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej
planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

9

ILO.1.2018/PN

4.
5.
6.

7.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23.11.2018 r. o godzinie 11:00 w Liceum
Ogólnokształcącym w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno, pokój nr 3.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których stanowi ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału SIWZ.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena brutto oferty – jest
to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1a-część 1, Nr 1b-część 2, Nr 1cczęść 3, Nr 1d-część 4, Nr 1e-część 5 do SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej
zasady zaokrąglania liczb.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których stanowi niniejsza SIWZ, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem do miejsca przez niego wyznaczonego, a także
ewentualne zastosowane upusty i rabaty.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, w zależności od części na jaką składa
ofertę, opis przedmiotu zamówienia, według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik
Nr 4a-część 1, Nr 4b-część 2, Nr 4c-część 3, Nr 4d-część 4, Nr 4e-część 5 do SIWZ. Brak
załączenia opisu przedmiotu zamówienia do oferty będzie stanowiło podstawę do jej
odrzucenia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wykonawca ma obowiązek podać w opisie przedmiotu zamówienia jednostkową cenę
netto, wartość netto, stawkę podatku VAT w %, wartość brutto w odniesieniu do każdej
pozycji opisanej w danej części zamówienia oraz łączną cenę netto i łączną cenę brutto
w odniesieniu do całej części zamówienia.
Do wyliczenia ceny oferty brutto, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od
towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu wszczęcia
postępowania. Obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zakup
ekranu dotykowego LCD objęty jest stawką VAT w wysokości 0% - dotyczy części 4.
UWAGA: Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy
Pzp. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca
nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w Formularzu oferty oraz w Opisie
Przedmiotu Zamówienia w rubryce stawka podatku VAT – wskazuje zapis „obowiązek
podatkowy po stronie Zamawiającego”. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
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wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie
na realizację przedmiotu zamówienia.
9. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamówienia.
10. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy,
a płatność nastąpi zgodnie z zapisami w umowie.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Oceniane kryteria i ich ranga dla każdej części:
a) cena brutto
b) termin realizacji zamówienia (w dniach roboczych)

60%
40%

Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2.

Kryterium określone w ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału SIWZ (P1) oceniane będzie
według poniższego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej w danej części
P1= ---------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty ocenianej w danej części

3.

Kryterium określone w ust. 1 pkt b) niniejszego rozdziału SIWZ (P2) oceniane będzie przez
Zamawiającego w następujący sposób:
Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia
Zamawiającego w danej części:
a) w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 40 pkt.,
b) w terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 20 pkt.,
c) w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 0 pkt.

do

siedziby

Za dzień roboczy Zamawiający uznaje dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

Termin realizacji zamówienia:
 minimalny: do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
 maksymalny: do 30 roboczych od dnia podpisania umowy
W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 Formularza oferty, nie wskaże terminu realizacji
zamówienia, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zamawiającego, Zamawiający
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przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 30 dni
roboczych od dnia podpisania umowy i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym
kryterium.
4.
5.

6.

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w danej
części, w określonych przez Zamawiającego kryteriach, zgodnie ze wzorem:
P = P1 + P2
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
6.1. odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp,
6.2. odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w SIWZ,
6.3. została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w danej części.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których stanowi art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
1.4. unieważnieniu postępowania;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o których stanowi ust. 1 pkt 1.1. albo pkt 1.4 niniejszego rozdziału,
Zamawiający udostępnia również na własnej stronie Internetowej.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których stanowi ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
tego terminu, jeżeli:
5.1.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;
5.2.
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
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spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których stanowi art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dla każdej części zostanie sporządzona odrębna umowa
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę pomocy
dydaktycznych:
Część 1: Pomoce dydaktyczne – meble;
Część 2: Pomoce dydaktyczne – odczynniki;
Część 3: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej;
Część 4: Pomoce dydaktyczne – sprzęt elektroniczny;
Część 5: Pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej;
zwanych dalej „przedmiotem umowy” lub „dostawą”, w ramach projektu pn.
„Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja
terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego”.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą
z dnia……, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

1.

2.

3.

4.

§2
Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje,
doświadczenie, możliwości i środki konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z dołożeniem najwyższej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy oraz uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach
w należytym wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym również o okolicznościach leżących
po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy
z postanowień umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany
przed dniem dostawy, posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodnie z § 9 ust. 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U.
2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
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i niepublicznych szkołach i placówkach, jest kompletny i sprawny, nie posiada wad
fizycznych i prawnych, jest oryginalnie zapakowany oraz posiada znaki identyfikujące
przedmiot umowy.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§3
Zasady współpracy
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji
przedmiotu umowy.
Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z poszanowaniem powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji,
ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów
handlowych każdej ze Stron.
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub
zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub
podwykonawców, jak za działania własne.
§4
Termin i miejsce dostawy
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, wraz z instrukcją obsługi oraz dokumentami
gwarancyjnymi (jeśli dotyczy), do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Gnieźnie
przy ul. Kostrzewskiego 3, w terminie do ……. dni roboczych od daty podpisania niniejszej
umowy1 w godz. 8-14.
Dostawa przedmiotu umowy będzie awizowana przez Wykonawcę (termin i godzina
dostawy) w formie elektronicznej na adres wskazany w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty dostawy.
Przedmiot umowy wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu
w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkową utratę lub
uszkodzenie przedmiotu umowy do czasu jego wydania Zamawiającemu.
Potwierdzeniem realizacji dostawy do siedziby wskazanej przez Zamawiającego, będzie
protokół odbioru bez uwag, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z ofertą Wykonawcy,
Zamawiający odmówi odbioru dostawy, a czynność sporządzenia protokołu zostanie
zawieszona do czasu wykonania dostawy w sposób zgodny z umową.

1

Termin wykonania zamówienia uzależniony od skorzystania przez Wykonawcę z kryterium pozacenowego opisanego w rozdz.
XVI ust. 3 SIWZ.
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1.

2.

3.
4.
5.

§5
Wynagrodzenie i płatności
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przysługuje całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………..... zł brutto (słownie:
………….…………… złotych).
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie
występujące po stronie Wykonawcy koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym koszty wszelkich podatków i opłat, a także koszty dostawy i wniesienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
Strony postanawiają, że data podpisania protokołu, o którym stanowi § 4 ust. 5 umowy,
oznacza termin od którego można wystawić fakturę Vat za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia do jego
siedziby prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem na rachunek
Wykonawcy nr…………………………………………
6. Faktura powinna być wystawiona na:

Nabywca: Powiat Gnieźnieński, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
NIP 784-24-52-551,
Odbiorca: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława, ul. Kostrzewskiego 3 ,
62-200 Gniezno NIP 784-15-39-741
7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i otrzymanie faktury w dowolnym formacie
elektronicznym2.
8. Faktura VAT w formie elektronicznej zostanie przesłana z adresu e-mail Wykonawcy:
…………………… na adresy e-mail Zamawiającego: ……………………3.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację umowy przez podwykonawców
i za rozliczenia finansowe z podwykonawcami.

1.

2.

2
3

§6
Kary umowne
W razie opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym stanowi § 4 ust. 1
umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
0,5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której stanowi § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o którym stanowi ust. 1 niniejszego
paragrafu umowy przekroczy 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych, Zamawiający ma
prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowy, bez konieczności
wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty z tego
tytułu kary umownej w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której stanowi
§ 5 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1
niniejszego paragrafu umowy do dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia
o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

umieszczenie treści uzależnione od oświadczenia Wykonawcy
umieszczenie treści uzależnione od oświadczenia Wykonawcy
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3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

W razie odstąpienia od wykonania umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% całkowitej kwoty
wynagrodzenia, o której stanowi § 5 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust.
6 niniejszego paragrafu.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 5 dni od
dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
§7
Postanowienia końcowe
Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – …………………, tel.: …………….. e-mail: ………
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel.: ……… e-mail: …….
Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego
powiadomienia Strony i nie stanowi zmiany umowy.
Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na
adresy podane w ust. 2.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1025 ze zm.).
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………...,
2) Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której stanowi art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Terminy wniesienia odwołania:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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9.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora znaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

XX. Pozostałe informacje.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy
podwykonawców.
6. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:
e-mail:
strona internetowa:
www.1lo.gniezno.pl
sekretariat@1lo.gniezno.pl
1.
2.
3.
4.
5.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
12. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
7.






administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im.
Bolesława Chrobrego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Kostrzewskiego 3.
inspektorem ochrony danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie jest Pani Ewa Galińska, mail: inspektor@osdidk.pl,
tel. 531 641 425;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa
pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium
Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
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współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, sygn.
ILO.1.2018/PN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których stanowi art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym stanowi art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

12. Integralną część SIWZ stanowią załączniki:
 Załącznik nr 1a – Formularz oferty dla części 1.
 Załącznik nr 1b – Formularz oferty dla części 2.
 Załącznik nr 1c – Formularz oferty dla części 3.
 Załącznik nr 1d – Formularz oferty dla części 4.
 Załącznik nr 1e – Formularz oferty dla części 5.
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania.
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4a – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1.
Załącznik nr 4b- Opis przedmiotu zamówienia dla części 2.
Załącznik nr 4c- Opis przedmiotu zamówienia dla części 3.
Załącznik nr 4d- Opis przedmiotu zamówienia dla części 4.
Załącznik nr 4e- Opis przedmiotu zamówienia dla części 5.

Zatwierdzam
Paweł Matkowski

Gniezno, dnia 15.11.2018
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